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ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU
w ramach projektu „To jest Twoja szansa!”
nr RPLB.06.02.00-08-0006/16
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 6: Regionalny rynek pracy
Działanie 6.2: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy
Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu „To jest Twoja szansa!” nr RPLB.06.02.00-08-0006/16
na terenie województwa lubuskiegom, PLUSK POLSKA Sp. z o. o. Sp. k. planuje zrealizowanie
egzaminów zewnętrznych VCC lub równoważnych, potwierdzających nabycie, podwyższenie
lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania Wnioskodawca dokonuje
rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie
wyższej niż cena rynkowa.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych Vocational
Competence Certificate lub równoważnych1 dla 48 Uczestniczek/Uczestników szkoleń
1

Przez „egzamin i certyfikat równoważny do VCC” rozumie się proces uzyskiwania kwalifikacji o metodologii,
standardach realizacji i efekcie końcowym (m.in. waga egzaminu, uznawalność zaświadczeń, zgodność z
Europejskimi Ramami Kwalifikacji, Polskimi Ramami Kwalifikacji, itp.) nie niższym niż standard VCC. W
szczególności musi:
1) mieć ustalone standardy dotyczące kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych),
składających się na daną kwalifikację opisane w języku efektów uczenia się;
2) mieć proces walidacji sprawdzający, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte.
Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu
do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane
są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest
niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację);
3) mieć proces certyfikacji, w wyniku którego upoważniona instytucja nadaje dokument stwierdzający
posiadanie kwalifikacji. Certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji
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realizowanych w ramach projektu „To jest Twoja szansa!” nr RPLB.06.02.00-08-0006/16 wraz
z wydaniem certyfikatów potwierdzających nabycie, podwyższenie lub dostosowanie
kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi egzamin certyfikujący. Po zdaniu egzaminu UP
otrzymają certyfikat.
Egzamin powinien zostać przeprowadzony w sposób bezstronny względem Wnioskodawcy,
co umożliwi rzetelne sprawdzenie poziomu kwalifikacji lub kompetencji osiągniętych przez
UP.
Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji uzyskany w
momencie potwierdzenia przez upoważnioną do tego instytucję, że dana osoba uzyskała
efekty uczenia się spełniające określone standardy.
Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych
na lata 2014 - 2020 (załącznik nr 2 Wspólna lista wskaźników kluczowych – definicja
wskaźnika dotycząca kompetencji), tj. poprzez zrealizowanie wszystkich wymaganych
etapów:
- zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji
EFS, który będzie poddany ocenie;
- zdefiniowanie standardów wymagań tj. efektów uczenia się, które osiągną UP w wyniku
przeprowadzonych działań projektowych,
- weryfikację nabycia kompetencji przeprowadzoną na podstawie kryteriów oceny po
zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie (np. egzamin, test, rozmowa oceniająca,
etc);
- porównanie uzyskanych wyników oceny ze standardem wymagań.
Egzaminy zewnętrzne powinny zostać przeprowadzone przez podmiot posiadający stosowne
uprawnienia nadane mu w drodze akredytacji przez uprawniony do tego podmiot (instytut
egzaminacyjny).
Wykonawca usługi posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Kod CPV 80000000-4 –Usługi edukacyjne i szkoleniowe
LICZBA UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW
48 osób

stwierdzającej, że wszystkie wymagane efekty uczenia się zostały osiągnięte. Certyfikaty potwierdzające
uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.
Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy walidacji i
certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone i niezależne), bądź przekazywać ją do instytucji walidujących,
np. centrów egzaminacyjnych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Projekt „To jest Twoja szansa ! ”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

TERMIN REALIZACJI
Planowany okres realizacji egzaminów: lipiec - wrzesień 2017 r. – z możliwością przesunięcia
okresu realizacji.
ZAKRES USŁUGI OBEJMUJE:
Przeprowadzenie dla wskazanych Uczestników Projektu egzaminów VCC lub równoważnych,
zakończonych wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub
dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, w tym zapewnienie:
a) Wykwalifikowanego egzaminatora z uprawnieniami VCC lub równoważnymi
b) Sali egzaminacyjnej na egzamin teoretyczny i praktyczny (indywidualny), wyposażonej w
komputery (jeśli wymaga tego forma egzaminu) oraz niezbędny sprzęt do przeprowadzenia
egzaminu; dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych (jeśli w egzaminie wezmą
udział osoby niepełnosprawne);
c) Narzędzi i materiałów pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań praktycznych
podczas egzaminu zawodowego;
d) Prowadzenie dokumentacji egzaminów zawierającej m.in. listę obecności na egzaminie;
e) Wydania certyfikatu VCC lub równoważnego dla osób, które pozytywnie zdały egzamin;
f) Wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem egzaminu:
A. rozprowadzania wśród UP materiałów przekazanych przez Zamawiającego;
B. zbierania od UP dokumentów uprawniających do uczestnictwa w egzaminie
(zaświadczenia i oświadczenia),
C. oznaczenia sal oraz budynków, w których będą prowadzony będzie egzamin zgodnie z
zasadami RPLB,
D. oznaczania materiałów dydaktycznych zgodnie z zasadami RPLB,
E. ustawiania stolików i krzesełek w sali.
INFORMACJE DODATKOWE
Dla uzyskania dodatkowych wyjaśnień i informacji prosimy o kontakt:
Plusk Polska Sp. z o. o. Sp. k., Biuro projektu "To jest Twoja szansa!", ul. Kościelna 2, 65 - 064
Zielona Góra, piętro III, e-mail: biuro.zg@plusk24.pl, tel.: 535 – 016 - 717.
Informujemy, iż niniejsze rozeznanie rynku ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje
PLUSK POLSKA Sp. z o. o. Sp. k. do zawarcia umowy na określonych warunkach i z
określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków prawnych.
Prosimy o dostarczenie wyceny na adres: Biuro projektu "To jest Twoja szansa!", ul.
Kościelna 2, 65 – 064 Zielona Góra, piętro III, lub za pośrednictwem e-mail:
biuro.zg@plusk24.pl do dnia 12.07.2017 r. do godziny 15.00.
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WYCENA

……………………………………………………
Pełne dane Wykonawcy wraz z adresem lub pieczęć firmowa
Przedmiotem wyceny jest PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH VCC
LUB RÓWNOWAŻNYCH DLA 48 UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW PROJEKTU „TO
JEST TWOJA SZANSA!” WRAZ Z WYDANIEM CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJACYCH
NABYCIE, PODWYŻSZENIE LUB DOSTOSOWANIE KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH, na terenie województwa lubuskiego, zgodnie z opisem zamieszczonym
w zapytaniu ofertowym.
Proponowana cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi
podatkami i obciążeniami.

Cena brutto za
przeprowadzenie egzaminu i
wydanie certyfikatu dla 1
osoby.

Łączna cena brutto za
przeprowadzenie egzaminów
i wydanie certyfikatów dla 48
osób.

1 osoba.……………………………………………………….………...(złotych
brutto)
słownie: …………………………………………………………………..………….
(złotych brutto)

48 osób ….…………..………….…………………….................. (złotych
brutto)
słownie:
……………………………………………………………………………... (złotych
brutto)

…………………………………………
………………………………………..
Miejscowość i data

Podpis i pieczęcie oferenta
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